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 ٕإن إذلس هلل ثـاىل حنمسٍ ووس خـني ابهلل ثـاىل ووس خلفٍص وهـوذ ابهلل ثـاىل من رشور ٔأهفس يا 

 فال ُادي هل، ومن سُئات ٔأؾٌلًيا  من هيسٍ هللا ثـاىل فال مضي هل ومن ًضَي 

 ؤأصِس ٔأن ال ٕإهل ٕإال هللا وحسٍ ال رشًم هل ؤأصِس ٔأن محمسإ ؾحسٍ ورسوهل  

 ،مث ٔأما تـس، 

 

 نخاب إًعَام 

ّنِ " ُو إإلمساك إًعَام ًلة 
ِ
نِ  هََشْرُت  إ ػَٰ ْحَ  .ؾن إًالكم  ٔأي ٕإمساك  [62] مصمي:"  َظْوًما ٌَِصَّ

 إًيَة ؾن إًعـام وإًرشإب وإًضِوة: ُو ٕإمساك خمعوص يف زمن خمعوص مؽ يف الاظعالح  

 . من ظَوع إًضمس ٕإىل قصوهبا 

 زمن خمعوص : وكت مـني ، ٕإمساك خمعوص: ؾن ٔأص َاء مـَية  

 س حق وظوم رمضان ٔأحس ٔأراكن إإلسالم ومداهََ حلسًر إجن معص:" تين إإلسالم ؿىل مخس .." وكس  -

 حٌلؿًاإٕ  –ظام رسول هللا جسؽ رمضاانت إفرتض يف إًس ية إًثاهَة من إًِجصة ، وكس  وظَام رمضان -

 

 

 

 

 إحملارضة إٔلوىل من مادة إًفلَ 
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 : تثالث حاالت رمضان جية ظوم 

ِْصَ  ِمٌنُكُ  َصِِسَ  فََمن:" ًلوهل ثـاىل ؿىل مجَؽ إًياس جصؤًة ُالهل   -1  َُ  إًضَّ ََُعْم  [141] إًحلصة: " فََْ

 صؤًخَ ؤأفعصوإ ًصؤًخَ" مذفق ؿَََوكوهل ظىل هللا ؿَََ وسمل :" ظوموإ ً 

 

 :كال يف إًرشح : وال هـمل فَِ ذالفا إبنٌلل صـحان  -6

لة فَىِة   لصوب إًضمسؾيس هلعة إً  حىون ويه ابًصؤًة رؤًة إًِالل ًِا ظًص

 ًيؼص إًصإيئ  ٕإىل مس خعَي ؾصضَ مثان درخات فَىِة وظوهل مخس درخات 

لصب يف ُشإ إلس  س خ ًبٔذش ُشإ إل    عَي  خ عَي إًِالل فِعَؽ ًو

 دكائق فٕاذإ ػِص يف ُشٍ إدلكائق حىون ؿالمة ؿىل تسإًة إًضِص وزمن رشوكَ وقصوتَ 

 وٕإن مل ًؼِص فشكل ؿالمة ؿىل ٔأهَ حمتة ٌَضِص إذلي كدهل 

 ومن رشوط ُشٍ إًصؤًة ٔأن حىون يف مٌعلة ؿاًَة حىت ال حيخجة إًِالل ؾن إًصؤًة ابلصثفـات 

 ) ال حاحز تُين وتني رؤًخَ( 

 

 ،  من صـحان إحذَاظا  تًِة رمضان ًَةل إًثالزني  ) قحار( و كرت حال  دوهنم وتني معَـَ قمي أٔ   -3

شٍ إحلاةل    فهيا ذالف تني إًـٌَلءُو

شإ إلشُة    ًُعام إحذَاظا ٔأهَ ٕإذإ حال دون معَؽ إًِالل قمي ٔأو كرت  -إذلي ؿَََ إحلياتةل -ُو

 وإس خسًوإ ؿىل ذكل تبٔدةل مهنا وحواب، رمضان  من  

  ُُغَّ ؿََنك فاكسروإ هل"* حسًر إجن معص  "فٕان  

ا من  إًخلسٍص ٔأي  إًخضََق    ٔأذشُو

َِ  كُِسرَ  َوَمنضَلوإ هل إًـسة من كوهل ثـاىل "   َْ َ َُ  ؿََ  ،ٔأي ضَق ؿَََ رزكَ  [3] إًعالق " ِرْزكُ

 وثضََق  إًـسة هل ٔأن حيسة صـحان جسـة وؾرشٍن ًوما  
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و رإواكن  إجن معص ٕإذإ حال دون معَـَ قمي ٔأو كرت  ٔأظحح    ، وي إحلسًر ومعَوإ تَ ثفسريإ هلظامئا ُو

و كول معص وإتيَ  ومعص   ؿائضة ؤأسٌلء إتًيت ٔأيب جىص إًعسًق جن إًـاص و ؤأيب ٍُصصة ؤأوس وُو

 هللا ؾهنم ٔأمجـني ريض  

شإ ُوإلشُة إحليحًل ُشٍ يه ٔأدةل   إحلياتةل ُو

  ٕإال ٔأن إلسبةٔل فهيا ذالف كوي وإدلِور ؿىل ذالف ذكل 

 ٔأًُس ُشإ ُو ًوم إًضم؟! إحلياتةل فصكوإ تٌَُ وتني ًوم إًضم، - 

 حصو فلاًوإ ٔأن ًوم إًضم ُو ٕإذإ مل ًؼِص إًِالل ًَةل إًثالزني من صـحان ومل حيي وإجلو 

 .. ٕإذن ُشإ ُو ًوم إًضم 

ىن وسمََ ًوم إحذَاط رمضان -   ٔأما ًو اكن ُياك قمي ٔأو كرت فَن وسمََ ًوم إًضم ًو

 إحلياتةل ًوم إًضم ُو إًَوم إًثالزني من صـحان إًعحو،ٕإذن ؾيس  

ق ًن جتسٍ يف كري ُشإ إلشُة،  شإ إًخفًص  ُو

 إلشإُة مل ًفصكوإ تي كاًوإ ٕإن ًوم إًضم ُو ًوم إًثالزني من صـحان معَلا ابيق - 

 سوإء وحود قمي ٔأو كرت ٔأو ال  

ق ثسخة حسًر إجن معص وثسخة   ثفسري" فاكسروإ هل " وإحلياتةل فصكوإ وإضعصوإ ٌَخفًص

 ٕإال ٔأن هلس ُشإ إًالكم  تبٔن يف تـغ ُشٍ إًصوإايت ،ٔأي جسـة وؾرشون 

 "فاكسروإ هل ؤأمتوإ  صـحان زالزني ًوما"  ُشإ هط رصحي 

 فلكمة إكسروإ هل يه ثفسري هحوي وال وس خعَؽ ٔأن  ىصدُا ٌَصإوي 

و إدذَار ص َخ إإلسالم إجن حميَة   ويه إًصوإًة إًثاهَة) ال جية ظومَ( ٕإذن إًصإحج ٔأهَ ال ًُعام -     ُو

و مشُة و مشُة إدلِور ُو  ٔأحس إليعوص إًرصحي ؾيَ وال ٔأظي ٌَوحوب يف الكمَ ُو
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  " ُشإ مشُة ٔأحس إليعوص إًرصحي ؾيَ وال ٔأظي ٌَوحوب يف الكمَ كال إًض َخ ثلي إدلٍن: 

 ؿىل ُشٍ إًصوإًة ًُحاح ،ًُحاح ظومَ اوال الكم ٔأحس من ٔأحصاتَ فـَهي 

ىن ؿىل ثفسري إدلِور   . ٔأهَ من ًوم إًضم ًبٔذش حنك ًوم إًضم ًو

  وإجن إًلمي يف إًِسي ) زإد إلـاد( وما هُلي ؾن إًعحاتة ٕإمنا ًسل ؿىل إدذاٍر إًض َخ ثلي إدلٍن  

 : م إًفـي وكول تـضِمالاس خححاب ال إًوحوب، ٕإمنا هُلي ؾهن

 ٔأحة ٕإيلَّ من ٔأن ٔأفعص ًوما من رمضان" " ٔلن ٔأظوم ًوما من صـحان 

 وإًصإحج ٔأهَ من ًوم إًضم ٔأي ًعوموهَ إس خححاابً  

 وؾيَ روإًة اثًثة : " إًياس ثحؽ ًإلمام" كوهل ظىل هللا ؿَََ وسمل : 

 " ظومنك ًوم ثعومون ؤأحضامك ًوم ثضحون" روإٍ ٔأتو دإود وزايدة " وفعصمك ًوم ثفعصون" 

 ة، ونشكل إًصوإًة إًثاهَة رإحجة ٔأًضا، ُشٍ إًصوإًة يه روإًة رإحج 

ىن إًصوإًة إًثاًثة و إحلامك حنك يف مسبةٔل رفؽ إخلالف تني  ًو ثلول ٔأن حنك إحلامك ٍصفؽ إخلالف، ًو

 إلسائي إًـامة إًيت جتمؽ إًياس اكًعوم مثال، فبٔحسمه ًبٔذش ابحتاد إلعاًؽ يف  دعوظاإلسَمني 

ٓ و    إحلياتةل يف ًوم إًضم ٔأو ًوم إًعحو تعَامش ذوإًحـغ ًبٔ  دص ًبٔذش ابدذالف إلعاًؽ أ

 ..مشإُة نثرية،وكري ذكل 

 ثعومون ؤأحضامك ًوم ثضحون"إإلمام " ظومنك ًوم  كال ًىن ٕإذإو  

 ًوم ؾَسان  إًياس ًلول ُشإ  ح ٔأن ًبئت تـغ ٔأؾَاد ؿامة فال ًعُشٍ  

 ، إللعود من إٔلؾَاد جتمَؽ إلسَمني ،ؤأهمت ؾَسمك كسإ 

 ؿىل ٔأن حنك إحلامك يف ُشٍ إلسائي ٍصفؽ إخلالففبٔنرث إًـٌَلء  

 –مه ًبٔذشون جصؤًة س حـة معاًؽ  -مثال إًصؤًة ُيا يف مرص رؤًة مٌضحعة ًو فصضيا  

 ًو ظَؽ إًِالل يف معَؽ وإحس فلط ًلصون إًعَام حىت ًو ذاًف ذكل إدلول إًـصتَة  

مت    ٌَجية إًصئُس َة حبَوإن،  ابًفاهس  إًخلٍصص ُي ميىن رؤًخَ يف إلعاًؽ إًس حؽ؟ هـم ًو
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 . فَو ػِص يف مصظس وإحس ًبٔذشون تؼِور وٕإن مل ًؼِص يف إًس حـة ٍمتون صـحان زالزني ًوما 

ـمتسون يف ذكل إًصؤًة إًفَىِة ُس إحلساب إًفَيك -ًو ُس إًصؤًة إجملصدة ابًـني  -ًو  ابًخَسىوب ًو

 وال ًخِحون إًصؤًة ٔلي ٔأحس، لك ُشٍ مسائي ذالفِة ًيسرج حتهتا حنك إحلامك ٍصفؽ إخلالف فهيا، 

سًون يف إحملوكة هبشٍ إًضِادة   خبالف إًسـودًة ًخِحون إًصؤًة ًٔلصزاص ًو

 وٕإذإ إؾمتسوإ ُشٍ إًضِادة مؽ وحود حساابت فَىِة ثـضس ُشٍ إًضِادة ًلصون إًعوم 

 ًىن حنك إحلامك فهيا ٍصفؽ إخلالف تني إلسَمني هحلِة إٔلكعار، ترصف إًيؼص ؾن إلشُة و 

 م إًضافـَة وإحلياتةل وفهيم إلاًىِةضَة؟ فهيهَف اكن إًياس ًعومون يف إٔلزمٌة إلا

 يف إًعَامهل مسبةٔل خمخَفة ؾن إٔلدصى  ولك وإحس من ُشٍ إلشإُة

 إلعاًؽ ابدذالف رإًضافـَة خيخَف ؾن إدلِو 

 تعَام ًوم قمي ٔأو كرت، وكري ذكل من لك مسبةٔل ًِا مشإُة، ف ؾن إدلِور إحلياتةل خيخَ

سذَون حتت ٔأن  حنك إحلامك ٍصفؽ إخلالف  فالسَمون ًخحسون يف ُشٍ إلسائي إًـامة ًو

 إإلمام إًيووي يف نخاتَ إجملموع حِر كال: نٌل كصر ذكل 

 " حنك إحلامك يف ُشٍ إلسائي ٍصفؽ إخلالف تني إلسَمني"

 ٍىون ُشٍ إًضرعَة، إحلامك ُو من ًلوم  ملام  فصوض إًىفاايت ، تلغ إًيؼص ؾن من

ة تي َُئة وَِئة إإلفذاء مثال مذرععة يف سس فصوض إًىفاًة  مفن إلمىن ٔأال  ٍىون خشعَة إؾخحاًر

  –، ويه ثلوم ؿىل إًلوإؿس إًرشؾَة  ع إٔلصِص..و وظَ هصؤًة إًِالل

 .. فذـخرب يه إًلامئة يف ُشإ إًحاب  -اتلغ إًيؼص ؾن إخلالف إلوحود فهي

 إٔلحاكم إًيت ثخـَق هبشإ إًَوم

 ما مـىن ُشإ إًالكم؟ "وجيزئ ٕإن ػِص مٌَ"( 1 

 ٔأن ًوم إًثالزني ٕإن حال دون معَـَ  قمي ٔأو كرت ٔأن ثلول: إحلياتةل إضعصت  تـس ٔأن ثلول 

 ُو ذاص ابحلياتةل.. نك  ُشإ إًَوم؟ فٕافصإد ُشإ إًَوم حبما حنك
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     جيزيء ٕإن ػِص مٌَ : ٔأي جيزيء من رمضان ٕإن ػِص من رمضان، فَو فصضيا ٔأن صـحان اكن زالزني 

 . ، وحيسة هل مس خحةًوما؟ ُيا ٍىون ظَام ًوم من صـحان مس خحة

  هَف هـصف ذكل؟ٕإن ػِص مٌَ  ، ٔأيأٓدص تبٔن ثثخت رؤًخَ مبوضؽ 

 ؾيسمه ابحتاد إلعاًؽ يف إٔلماهن إًيت ًُس فهيا قمي ٔأو كرت صِسٍو ٔلن إحلياتةل

 ظالا  إصرتهوإ يف حزء من إٌََي جية إًعوم ؿىل مجَؽ إًياس 

 إًعوم ابًصؤًة ٔأو ٌَصؤًةٔلن ظومَ كس وكؽ تًِة رمضان لسدٌس رشؾي ٔأزخت 

 ي ٔلحس: ًـخس تَ؟ كال: اكن إجن معص ًـخس تَ فٕاذإ ٔأظحح ؿازما ؿىل إًعوم إؾخس تَ وجيزئَِصم: ك ثكال إلٔ 

  -كِام رمضان -: ٔأي ًََخَ ثُعىل إًرتإوحي إحذَاظا ٌَلِاموثُعىل إًرتإوحي  (6

 ٔأي لك رمضان، ؿَََ وسمل :" من كام رمضان..."  ًلول إًييب ظىل هللا

 وذلكل من فاثَ ًَةل يف كِام رمضان ال ًسذي يف ُشإ إحلسًر، 

ُعىل إحذَاظا، فال هـصف ٕإن اكن من   رمضان ٔأو ال،من ٔأخي ذكل كال إحلياتةل: ًعام ًو

 ٔكهَ من رمضان، مفثال ظَـوإ إللصب ووخسٍو قمي ٔأو كرت س َعَون إًرتوإحي  عىل ًََخَ إحذَاظا فُِ  

عومون كٔ    وال ًخحلق كِامَ لكَ ٕإال تشكلهَ من رمضان ٔكهنم رٔأوإ إًِالل ًو

 إلـَق تسدوهل معال ابٔلظي هوكوع إًعالق وإًـخق وحَول إٔلخي ( ال ثثخت تلِة إٔلحاكم 3

ف يف إًعوم  . إحذَاظا ٌَـحادة دًو

 ما مـىن ال ثثخت تلِة إٔلحاكم؟

 كال ٔأهِت ظاًق ٕإذإ دذي رمضان،رخي ؿَق ظالق زوحذَ ؿىل ددول رمضان،  * ًـين :

 ، ٕإذإ دذي رمضان ثعَق، فٕاذإ إس خعَـوإ إًِالل ووخسوإ قاميُشإ ؾيس إٔلمئة إٔلرتـة ظالق رصحي

 ال ثثخت كري ٔأحاكم إًعَام فلط؛ ٔلهيا مصيا إحذَاًظا،، ٔأو كرتإ  ُيا مل ًلؽ إًعالق تـس

 ) ٔأتو حٌَفة ، إًضافـي، ماكل (ٔلن إًصؤًة ال ثثخت فـيس إحلياتةل ال ًلؽ إًعالق، وؾيس ابيق إٔلمئة ال ًلؽ

 : كال ًـحسٍ ٔأهت ظاًق ٕإذإ دذي رمضان  * إًـخق
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 سبٔرد إدلٍن،خشط ؿَََ دٍن لٓدص وكال هل يف ٔأول رمضان  * ٔأو حَول إٔلخي :

 . ففي ُشٍ إٌََةل ال ثثخت هل ٔأحاكم إدلٍن

و  ، ٔأهىث  وأٔ  ؾحًسإ ثثخت رؤًة ُالهل خبرب مسمل ملكف ؿسل ًو

 فصؤًة ُالل رمضان ًيخين ؿىل كاؿسة  يه: ُي رؤًة إًِالل ثسذي يف إًضِادة ٔأم إخلرب؟

ياك فصق تُهنٌل،  –ُياك ابابن ًيلي إٔلحسإث   ابب إٔلددار وابب إًضِادإت، ُو

 ؤأحِي إٔلدوة لن ٔأرإد ٔأن ًخوسؽ يف مـصفة إًفصق تني ابب إخلرب وإًضِادة ٕإىل ) إًفصوق ٌَلصإيف( 

 ق تُهنٌل، فلس ذهص إًفصق تني إخلرب وإًضِادة فِو ٔأحسن من فصّ 

 وإًفصق تُهنٌل. لك إٔلحاكم إًيت ثخـَق ابٔلددار ولك إٔلحاكم إًيت ثخـَق ابًضِادإتذهص و 

 اكٔلددار إًيت وردت ؾن إًييب ظىل هللا ؿَََ وسملُو هلي حسث  إخلرب :

 حَسث حسٌث إهخلي من ُيا ٕإىل ُيا حىت وظي ٕإًَيا فِشإ ٌسمى ذرب

 فالن رضب فالن ) ُشإ ذرب( : هلي حصمية، خشط رضب أٓدص فبىٔت خشط ًلولإًضِادة 

 ، ٌَضِادة مـاًري –ؾز وخي  –ؾَة فذلكل حـي هللا ٔأما إًضِادة فالتس ًِا من مـاًري رش  

 رخَني فٕان مل ٍىوان رخَني فصخي وإمصٔأاتن، إًضِادة ؿىل تلِة إجلياايت فاًضِادة ؿىل إٔلموإل :

 التس من رخَني، إًضِادة ؿىل إًزان ٔأرتـة رخال، ُشٍ ٔأهعحة ٌَضِادإت ال جيوز إًـسول ؾهنا، 

 ؾلاب، خلرب فال ًيخين ؿَََإس ًَدين ؿَهيا ؾلاب، ٔأما  َفإلزحات إجلصمية التس ًِا ثوزَلا ٔله 

  فِي رؤًة إًِالل من إخلرب ٔأم من إًضِادة؟

 فذلكل ًلول : ثثخت رؤًة إًِالل خبرب،  رؤًة ُالل رمضان من إٔلددار 

 ؿسل –ملكف   -مسملُيا وضؽ رشوظا زالزة  ًيلي إخلرب ويه : 

و ؾحسإ ٔأو ٔأهىث،  فَفؼة ًو من ٔأًفاظ إإلصارة ٕإىل وحود ذالف ،مـياُا ٔأهَ ًوخس ذالفُيا  "ًو "ًو

ٔأو فامي ثضعص ٕإًََ إًًساء  ،ٔلن إًـحس ال ًُلدي يف إًضِادة وإٔلهىث ال ثُلدي يف إًضِادة ٕإال يف إٔلموإل فلط

 ذكل، هط ؿَََ وفاق من إًضافـي،  فامي ال ٌضِس ؿَََ ٕإال إًًساء اكًصضاؿة وكري
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 –الجن مفَح   –اكٍ إًرتمشي ؾن ٔأنرث إًـٌَلء كاهل يف إًفصوع ح

و هحري إًـائةلمن إجن مفَح؟ ًوخس إز  و ظاحة إًفصوع ُو  يان* مشس إدلٍن محمس جن ُمفَح ُو

ان إدلٍن ٕإجصإُمي جن محمس جن ؾحس هللا جن محمس مفَح ظاحة نخاب )إلحسع يف رشح إللٌؽ(  * جُص

 جن حميَةإسالم فَح إًىدري إذلي ُو ثَمَش ص َخ إالٕ وٕإن كاًوإ إجن مفَح معَلا ًلعس تَ إجن م

و ٔأوزق من هلي ؾن ص َخ إإلسالم إدذَارإثَ    ُو

 وذلكل من ٔأرإد ٔأن حيلق إدذَارإت ص َخ إإلسالم جن حميَة فِحلق ٔأوال إدذَارإثَ من نخاب إًفصوع

َِح"   وكال ؾيَ إجن إًلمي:" ال ٔأؿمل ٔأحسإ ٔأؿمل من مشُة ٔأحس يف ُشإ إًزمان من إجن ُمف

سمى نخاب إًفصوع  َ ٔأىت جلك يشء يف إلشُة،" مىًسة إلشُة"  مَل؟ ٔله ٌو

سة مل ٌس حق ٕإًََ ٔأحس  لة تسًـة ٔأي فًص ا يف ُشإ إًىذاب تعًص ا إحلياتةل ذهُص  لك مسبهٔل ذهُص

لة،   يف ُشٍ إًعًص

شإ إًصمز ٌضريٕإىل مشُة فِضؽ جبوإر لك حنك حصف ،   ًشهص يف لك مسبةٔل رمزإ ُو

 ىل ٕإحٌلعومـىن ُشٍ إحلصوف ٔأن لك حصف ًـرب ؾن مشُة من مشإُة إٔلمئة ٔأو ؿ 

 ٔأو ؿىل ذالف إٔلمئة ٔأو ؿىل وفاق ٔأحس إٔلمئة إٔلرتـة، 

 ٔأو إهفصإد ٔأحس إٔلمئة إٔلرتـة، ٔأو ٕإحٌلع إٔلمئة إٔلرتـة، ٔأو ٕإحٌلع كري إٔلمئة إٔلرتـة، ٔأو إثفاكِم ، 

ا حصف   لك ُشإ جتس هل رمز مـني فلك مسبةٔل جبوإُر

 ُػ : ٔأتو حٌَفة ، م :ماكل ، ق إٔلمئة إٔلرتـة ، ش : إًضافـي ع: ٕإحٌلع   ، و : وفا

 ش م : إًضافـي وماكل،  

شإ من إًـمل، مفن إًـَوم إًفلَِة ٔأن ثشهص إخلالف إًفلِيي  لة ُو  ومل ٌس حق ٕإًََ ٔأحس يف ُشٍ إًعًص

 حىت ًـصف إًلاري ما وس حة إلسبةٔل من إلشإُة
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ًِالل، كال: ٔأجضِس ٔأن خاء ٔأؾصإيب ٕإىل إًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل فلال رٔأًت إ"كال حسًر إجن ؾحاس : 

ن يف إًياس فِعوموإ كسإ"،ال ٕإهل ٕإال هللا ؤأن محمسإ ؾحسٍ ورسوهل؟ كال هـم   كال اي تالل ٔأّذِ

و حسًر ضـَف وإًًسايئ روإٍ ٔأتودإود   ُو

 وؾن إجن معص كال :" حصإءى إًياس إًِالل  فبٔذربت إًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل ٔأن رٔأًخَ

 فعام ؤأمص إًياس تعَامَ"  

س ،ًلدي يف تلِة إًضِور ٕإال رخالن ؿسالنوال   ٕإذن ُشإ من ابب إًضِادة حلسًر ؾحس إًصحن جن ًز

 ؤأفعصوإ" ٕإن صِس صاُسإن مسٌَلن فعوموإ  "جن إخلعاب وفَِ 

شإ إًوإحس  رشظَ ٔأن ٍىون مسٌَل ملكفا ؿسال  ذرب إًوإحسٕإذن ددول رمضان ٍىفي   ُو

 ون إمصٔأة وكَن ٔأهنن رٔأٍن إًِالل،ٔأما تلِة إًضِور فصخالن ؿسالن، فَو خاءت ؾرش 

 ُي ًؤذش جالكهمن؟ ال

 ،ًو خاء رخالن ًؤذش هبٌل، مَل؟ جساُال يف ؾحادة إًعوم، فاخلعبٔ يف إًعوم ٔأفضي من إخلعبٔ يف إًفعص

 ًو كال خشط رٔأًت إًِالل وهعوم ٔأفضي من ؿسم كدول كوهل مث ًخضح فـال ٔأهَ اكن من رمضان

 ًدساؿي يف دصوج إًضِص فَو ٔأىت هفس إًصخي أٓدص إًضِصفاًرشع جساُي يف ددول إًضـص ومل 

 .وكال رٔأًت إًِالل؟ هلول هل التس من خشط مـم

 ي مسٌَلن، ٔأي ٔأن إًًسايئ مل ًلي " مسٌَلن"لروإٍ ٔأحس وإًًسايئ ومل ً

 " فٕان صاُس صاُسإن فعوموإ ؤأفعصوإ"  ف" مسٌَلن" زايدة ؾيس ٔأحس.فصوإًة إًًسايئ : 

 حس زالزني ًوما مل ًفعصوإ ًلول إًييب ؿَََ إًعالة وإًسالم:فٕان ظاموإ ثضِادة وإ

 " ظوموإ ًصؤًخَ" مفا دإم زالزني ًوما ال ًفعصوإ حىت ٍصوإ إًِالل

 وإحس ؿىل ُالل صوإل ؾيس مجَؽ إًـٌَلء :" ال جتوز صِادة ؿسل يف إجملموع كال إإلمام إًيووي

زٍ تـسل"  ٕإال ٔأاب زور جفوَّ
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 : ٔأرتـة ٔأص َاءفعي: ورشط وحوب إًعوم  

 ..."ة، فال جية ؿىل اكفص وال ظلري وال جميون، حلسًر :" رفؽ إًلمل ؾن زالزإإلسالم وإًحَوغ وإًـلي

 : مفن جعز ؾيَ ًىرب ٔأو مصض ال ٍُصىج زوإهل ٔأفعص ؤأظـم ؾن لك ًوم مسىِيا ُمسَّ  جُصوإًلسرة ؿَََ

، كول جن ؾحاس يف كوهل ثـاىل :"   ٍنَ  َوؿىََل ٔأو هعف ظاع من كرٍي ِ َُ  إذلَّ َ [ 141] إًحلصة: "  ِفْسًَةٌ  ًُِعَُلوه

 ًُست مبًسوذَ يه ٌَىدري إذلي ال ٌس خعَؽ إًعوم وإحلامي وإلصضؽ ٕإذإ ذافذا " روإٍ إًحزاري

 ؿىل ٔأوالدٌُل ٔأفعصات ؤأظـمخاوإحلامي وإلصضؽ ٕإذإ ذافذا 

ُست من الكم إجن ؾحاس فِو مُيا  سرج من إجن دإود) ؿىل ٔأوالدٌُل...( زايدة من إجن دإود ًو

 إًصإتؽ إٍمتَزي، وإًيفاس  ، إهلعاع دم إحلَغ، ...إإلسالم: ورشوط حصخَ س خة 

 ٕإذن ُياك فصق تني رشط إًعحة ورشط إًوحوب 

 : ًو حتلق حص ومل جيةرشط إًعحة: ًو حتلق وحة ، رشط وحوب 

شإ إًحاب من ٔأنرث إٔلتوإب  إًيت ميزي فهيا تني رشط إًعحة ورشط إًوحوب ُو

 فاًرشوط إٔلرتـة إًساتلة من ُوخست فَِ وحة ؿَََ إًعوم، 

فِعح وال جية، إٍمتَزي  وإًرشوط إًس خة من وخست فَِ حص مٌَ إًعوم وٕإن مل جية، وذلكل كال :

إًعفي إلمزي ًعح مٌَ إًعوم اكًعالة وال جية، فِجة ؿىل ويل إلمزي إلعَق ٌَعوم ٔأمٍص تَ ورضتَ 

 ؿَََ ًَـخادٍ، ُشإ ُو إًويل

ٔأما إًعيب هفسَ فال جية ؿَََ، وإًصإحج ٔأهَ ال جية ؿىل إًويل رضب إًودل ٕإال يف إًعالة تـسما ًحَف 

 ،  ؾرش س يُني، فٕاذإ ختَف ؾن إًعالة تـس إًـرش س يُني ًرُضب، ًىن حتت إًـرش س يُني ًُـملَّ

 . حاًَا جتس مسريس إإلتخسإيئ ورايض إٔلظفال ًرضتون إٔلوالد ًـسم حفغ خسول إًرضب ٔأو..

يحصف ثسوء  فَو إًزتمٌا إًرشع س يرفف من إٔلمصإض إًيفس َة إًيت ثعُة إٔلوالد ورُحخَ من إًخـَمي ًو

ٔأذالكٌا دإذي إًفعول ، فالـَمون التس ٔأن ًخـَموإ إًرشع، جنس من ٔأفضي إًىذة يف حصتَة إٔلظفال 

س،  نخاب هعح تَ إًض َخ محمس إسٌلؾَي إمسَ " إلهنج إًيحوي يف حصتَة إٔلظفال" حملمس  هور سًو
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 من ذالل إلهنج إًيحوي ،  نخاب ًخلكم ؾن حصتَة إٔلظفال

رس يف لكَات إًرتتَة.  هَف اكن إًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل ًخـامي مؽ إٔلظفال، ُشإ إًىذاب ًًدلي ٔأن ًُسَّ

 ٔلن إًعوم إإلمساك مؽ إًيَة كول إًييب ظىل هللا ؿَََ يف إحلسًر إًلسيس: ،إخلامس : إًـلي

و ًُضاف ٕإىل جميون وإللمى ؿَََ ، " ًسع ظـامَ ورشإتَ من ٔأخًل  " فبٔضاف إًرتك ٕإًََ ُو

 ًىن ًو هوى ًَال مث ُحنَّ ٔأو ُأمغى ؿَََ مجَؽ إٍهنارفبٔفاق مٌَ كََال حص مٌَ ًوحود إإلمساك تَ

 س يفعي ثفعََني  إلُلمى ؿَََ؟ ما حنك ظَامُيا  

 ؿسم وحود هَة من إٌََي : ال ًعح *

 ) من ٔأذإن إًفجص ٌَملصب((ًلمى ؿَََ مجَؽ إٍهنار1مؽ وحود هَة مؽ إٌََي،  *

يا ال ًعح ظومَ ٔلهَ مل ًعم  ُو

و كََال ُيا ًعح ظومَ 6  (ٔأفاق حزء من إٍهنار ًو

 ٔأو ٔأمغى ؿَََ مجَؽ إٍهنار فبٔفاق مٌَ كََال حص ظومَ" نَّ كال: ًو هوى ًَال مث حُ 

 وال هـمل ذالفا يف وحوب إًلضاء ؿىل إللمى ؿَََ مجَؽ إٍهنار، ٔلهَ ملكف  كال يف إًرشح :

 خبالف إجمليون، ومن انم مجَؽ إٍهنار حص ظومَ ٔلن إًيوم ؿادة وال ٍزول تَ إإلحساس ابًلكَة.

 َََ ٔأجيـَوهَ اكًيامئ ٔأم جيـَوهَ اكجمليون؟ ُيا ؿامٍَو اكجمليون،دإمئا إًفلِاء ًخحريون يف إللمى ؿ 

 .ًىن جية ؿَََ إًلضاء 

 إًسادس : إًيَة من إٌََي ًلك ًوم وإحة 

، كال ُيا ًلك ًوم ومل ًلي من رمضان ؟ فملَ   ٔلن إًيَة وإحدة سوإء يف رمضان ٔأو كرٍي

 ًلول ًُست إًيَة خمخعة جصمضان فلط خشط ًعوم نفارة ، هشر جية ؿَََ إًيَة، فٔكمنا ٔأرإد ٔأن  

تي لك ظوم وإحة التس فَِ من إًيَة من إٌََي، فضرط كام ظحاحا ومل جيس ٔأالك ٔأو مل ًـجحَ إلٔلك 

 فلال سبٔظوم نفَّارة، ُي ًعح؟ ال ًعح، ٔلن إًَوم إًوإحة التس فَِ من إًيَة ابٌََي، 

 من إٌََي فال ظَام هل" إًعَامت ظىل هللا ؿَََ وسمل:" من مل ًحُِّ  -كال إًييب خبالف إًيفي



 لشيخ ماجد شاهينل         2شرح الدليل    في  منار السبيل

                                                 ~ 12      ~ 
 هـ1437–1436الفرقة الثانية عام                                                     معهد شيخ اإلسالم العلمي

 وؿىل إًصإحج من كول إدلِور ٔأن رمضان ال حىفَِ هَة وإحسة، التس من هَة ًلك ًَةل من ًَايل رمضان.

 ولكمة هَة ثـين: إخلعور ؿىل إًلَة إًعوم، ًلول ص َخ إإلسالم إجن حميَة: إًسحور هَة ،

 ظالة إًرتإوحي هَة

 ونشإ إٔللك وإًرشب تًِة إًعوم وى ٔلن إًيَة حمَِا إًلَة،مفن دعص تلَحَ ًَال ٔأهَ ظامئ فلس ه

 ) إًسحور(

س إًعوم) إًسحور(   كال ص َخ إإلسالم جن حميَة : ُو حني ًخـىش ؾضاء من ًٍص

 وذلإ ًُفصق تني ؾضاء ًَةل إًـَس وتني ؾضاء ًَايل رمضان 

 ذىفَِ إًيَةٕإن ٔأىت تـس إًيَة مبياٍف ٌَعوم، مفن هوى ٔأن ًعوم مث ٔألك تـسُا ف   -1وال ًرض

و ٔأىت مبياٍف ٌَيَة ،وال ثَزمَ هَة مصة ٔأدصى   ال ًيلغ إًيَة. تـس إًيَة ًو

 ٔلن هللا ٔأابح إلٔلك ٕإىل أٓدص إٌََي ؛يَة ٌَعوم  ًرض ٕإن ٔأىت تـس إًيَة مبياٍف ً وال

 ٔأو كال ٕإن صاء هللا كري مرتدد"  -6 ت تَ فات حمَِا،َفَو تع 

 : إًيَة حتعي تثالزة ٔأص َاء

 دعص تلَحَ ًَال *

 إلٔلك وإًرشب تًِة إًعوم *

 ٔأظوم كسإ -كري مرتدد -كال ٕإن صاء هللا * 

 لكمة ٕإن صاء هللا ثبئت ؿىل حلِلذني: إحللِلة إٔلوىل: إًخحلِق وإجلزم، وإحللِلة إًثاهَة ؿىل إًضم وإًرتدد

ـلس تلَحَ ٔأهنا حلِلة خازمة، ٔأو ًلول سبٔذُة كسإ ٕإن صاء هللا ، ًلول: ٔأان سبٔفـي ذكل ٕإن صاء هللا، ًو

 ًـين ٔأان وهعَيب، وذلكل إدذَف إًـٌَلء فمين كال ًزوحذَ "ٔأهِت ظاًق ٕإن صاء هللا" 

 إًعالق، حسة إًيَة فَو ٔأرإد هبا ظالكا حمللا وكؽ ُي ثعَق ٔأم ؿىل حسة إًيَة؟

 فاًلكمة نثريإ ما ثرتد ؿىل إٔلًسن،

 ، ٔأان مؤمن ٕإن صاء هللا تلوهلميان إالٕ وص َخ إإلسالم ًفصق تني إًخحلِق وإًخـََق، نٌل ال ًفسس 
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 ،ففصض وٕإال مففعص نونشإ ٕإن كال ًَةل إًثالزني من رمضان ٕإن اكن كسإ من رمضا -3

 من رمضان  ًَةل إًثالزني من رمضان إٔلظي ٔأهنا من رمضان، فٕان كال كسإ ٔأن ظامئ فِشإ 

 ُو حصدد يف إًيَة، فدان من رمضان .. ٔلهَ تىن ؿىل إٔلظي مل ًثخت زوإل وتلاء إًضِص

رض ٕإن كال يف ٔأوهل ًـين   من صـحان كال ٕإن اكن كسإ فبأن ظامئ، ؿي ُشإ إًخـََق جيزئَ؟ 33ًو

ون ال جيزئَ، مَل؟ ٔلهَ التس ٔأن ًـلس إًيَة   ؾلسإ خازما إحلياتةل ًلًو

 

ون إًفصض يف إًوضوء وإًخميم وإًعَام، وفصضَ  ٔأي رنيَ وإًفلِاء ًلًو

ون رهن يف لك إًـحادإت ٕإال يف إًعوم  ون فصوضا، وإًفصض ُو  إًصهن،فِلًو  ًلًو

ىن ًفصق تني إًفصوض إًيت زحدت يف إًلصأٓن وإًفصوض إلبٔدوذة من إًس ية  ًو

و من إًلصأٓن ٌسمََ فصضا  ،فَو من إًس ية ٌسمََ رنيا ًو

 وإًفصوض إًيت خاءت يف إًلصأٓن : إًوضوء، إًخميم، إًعَام 

تُوإ َولُكُوإ " ىَل  َوإرْشَ
ِ
ََاَم إ وإ إًّعِ َْطِ إْلَْسَوِد ِمَن إًَْفْجِص ۖ مُثَّ َأِثمُّ ََُغ ِمَن إًَْر تْ َْطُ إْلَ َ ًنَُكُ إًَْر ٰ ًََخخنَيَّ َِْي"  َحىتَّ َّ إٌَ

 [143إًحلصة]

 وكال إًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل:" ال مييـينك من حسورمك ٔأذإن تالل وال إًفجص إلس خعَي 

ىن إًفجص إلس خعري يف إٔلفق"   ًو

 إًفجص جفصإن ** إًفجص إلس خعَي وإًفجص إلس خعري

سمي " إًفجص إًاكذب":  إًفجص إلس خعَي  ٔأن خيصج إًيور رٔأيس مث خيخفي ٌو

 إًخفسري إًفَيك ُو ٔأن إًضمس دهت من إًلالف إجلوي 

 ض س َرخفي مصة ٔأدصىت إًضمس ٔأو إٔلر هفاىىرست ؿىل إًلالف إجلوي فؼِص يف إٔلفق مث لا حتص 

مث تـس ذكل لا إًضمس ثبئت ًيلعة إًفجص إحللِلة س َؼِص إًضوء، إًفصق تُهنٌل ٔأن إىىسار ٔأصـة إًضمس  

، ؿىل إًلالف إجلوي ثـعَين إًيور ابًعول، ٔأما ػِور ٔأصـة إًضمس يف إٔلفق فذىون ابًـصض
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 مس خعَي ٔأي رٔأيسإلس خعري من إًعريإن ) ٔأفلي( 

، تني إًفجص ٔلهَ يف حلِلة إٔلمص ًُس جفصإ تي ؿالمة ؿىل إًفجص ًخـَق تَ ٔأحاكمإًفجص إلس خعَي ال 

حا مخس ؾرشة ٔأو ست ؾرشة دكِلة ٔأي ما ًـادل ٔأرتؽ درخات فَىِة،   إًاكذب وإًعادق ثلًص

 إدلرخة إًفَىِة ثلعـِا إًضمس يف ٔأرتؽ دكائق،

 من ُاُيا هناركدي إٌََي من ُاُيا ؤأدجص إٍأٔ ل إجن معص يف حسًر مصفوع :" ٕإذإ كا

 "إًعامئ  ٔأفعص إًضمس وقصتت 

 :ُسًٌََ س خة

 ٔأن إًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل كال :، حلسًر ٔأب ذر ثبٔذري إًسحور  -6، ثـجَي إًفعص -1

شإ حسًر مٌىص ٕإمنا ورد مـياٍ يف ٔأحادًر  " ما حزإل ٔأميت خبري ما ٔأدصوإ إًسحور وجعَوإ إًفعص" ُو

 حصَحة ٔأدصى

اإخلريإًزايدة من ٔأؾٌلل  -3  ، من كصإءة إًلصأٓن وإذلهص وإًعسكة وكرُي

 صفوؿا:حلسًر ٔأيب ٍُصصة موكوهل هجصإ ٕإن ص مت "ٔأان ظامئ" ٔأو " ٕإن ظامئ"  -1

 ال ٍصفر ًومئش وال ًعرة فٕان صامتَ ٔأحس ٔأو كاثهل فََلي ٕإن إمصؤ ظامئ"" ٕإذإ اكن ًوم ظوم ٔأحسمك ف

ٍ خمافة"وكال إجملس:   صايء"إً ٕإن اكن يف كري رمضان ٔأرسَّ

ُو ٔأتو إًرباكت خس ص َخ إإلسالم إجن حميَة وص َخ إلشُة يف زماهَ وتـس زماهَ ُو وإجن كسإمة  إجملس

ون: ورحجَ إًض َزان ٔأي إجن كسإمة وإجملس ٔأتو إًرباكت  وذلكل تـغ إلعيفني إلخبٔدٍصن ًلًو

 س إلشُةو ؤر  

 عَق ابٌَسان،ٔلن إًلول إل ظوم جيِص ييف أٔ  إجلِص معَلا ثلي إدلٍن وإدذار إًض َخ

إلفصوض " مفن إؾخسى ؿََنك فاؾخسوإ ؿَََ مبثي ما إؾخسى ما إحلوكة من كول " ٕإن ظامئ"؟  ًىن

ن ابًعوم   ؿََنك" ًىن إًعامئ ال ًفـي ذكل، فٌَل إؾخسى ؿَََ ثيشء ًلول ٕإن ظامئ ٔأي ٔأان مذحّعِ

ن جتس مين ٔأي يشء، حىت ًو ُأتَح هل يف كرٍي  ًن أٓذًم ًو
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سٍ "   ٔأما يف إًعوم فِىف إٔلذى ؾن كرٍي :" فالسمل من سمل إلسَمون من ًساهَ ًو

 : إٌَِم كل مصت وؿىل رزكم ٔأفعصت س ححاهم وحبمسك إٌَِم ثلدي مين كوهل ؾيس فعٍص   -1

 ٕإهم ٔأهت إًسمَؽ إًـَمي

وؿىل رزكم إٌَِم كل مصيا  حلسًر إجن ؾحاس ؤأوس  اكن إًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل ٕإذإ ٔأفعص كال:"

 حسًر ضـَفٔأفعصان إٌَِم ثلدي مٌا ٕإهم ٔأهت إًسمَؽ إًـَمي" 

 –وؾن إجن معص مصفوؿا اكن ٕإذإ ٔأفعص كال:" ذُة إًؼمبٔ وإتخَت إًـصوق ووحة إٔلحص 

 ٕإن صاء هللا" حسن -ويف روإًة زخت إٔلحص

 ضـَف ال حصد" دؾوة ؾيس فعٍص " ٕإن ٌَعامئروإُن إدلإركعين ويف إخلرب  

 ٔأي يف ٔأزياء ظومَ. -ٌَعامئ دؾوة ال حصد ومل ثثخت ؾيس فعٍص ٕإمنا زخت 

، وإًصظة ذالف إٍمتص فاًصظة ُو إًحَح إٔلمسص، فٕان ؿسم مفاءفعٍص ؿىل رظة فٕان ؿِسم فمتص  -2

 حلسًر ٔأوس : اكن رسول هللا ظىل هللا ؿَََ وسمل ًفعص ؿىل رظحات كدي ٔأن ًعًل"

س خحة فهيا إًوحص،  ٍىن فـىل متصإتفٕان مل  ورظحات مجؽ ٔأكَِا زالث،ٌو

 فٕان مل ٍىن حسا حسوإت من ماء.

 فعي: وحيصم ؿىل من ال ؿشر هل إًفعص جصمضان

ضة من كري ؿشر   وؿَََ ٕإمساك تلِة إًَوم ٔلهَ حصك إًفًص

 ُشٍ ٔأحاكم إلفعص

 : حيصم ؿَََٔأوال

 ٔلهَ ُأمص تَ مجَؽ إٍهنار إذلي ٔأفعص فَِ : جية ؿَََ إإلمساك تلِة إًَوم اثهَا

 . مفزاًفذَ يف تـضَ ال ًخِح إخملاًفة يف إًحايق

 : ؿَََ إًلضاء ًلوهل ظىل هللا ؿَََ وسمل:" من إس خلاء فََلِغ" اثًثا

 . مفن ٔأفعص تال ؿشر حيصم ؿَََ وجية ؿَََ إإلمساك حلصمة إًَوم وؿَََ إًلضاء
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 ومل ثعم" سًر:" ٔأًُس ٕإذإ حاضت مل ثعًلحلإلصٔأة إحلائغ وإًيفساء  : ويهمن جية ؿَََ إًفعص

 ، نلصق وحنٍومن حيخاخَ إلهلاذ مـعوم من إلَِىةوجية ٔأًضا ؿىل 

غ أٔ اء رمبا ٔأتَؽ إلَاٍ فبٔفعص، ٔأو خشط ًلصق ؤأان ًو ىًزت يف إل حذاج ٕإىل إًفعص ٔلثلوى ؿىل ٕإهلاذ إلًص

 .فِجة ؿَََ إًفعص

ص إًعامئ ومه إحلياتةل( فضرط )   -إًخربع ابدلم -مثال أٓدص: ؿىل مشُة من كال ٔأن هلي إدلم ًفّعِ

حسزت هل حادزة وحيخاج ٕإىل دم وفعََخَ ؾيسي ؤأان إًوحِس ٔأس خعَؽ ٔأن ٔأؾعََ، وٕإن مل ٔأؾِعَ مات، 

و نيت حٌحََا ٔلن إحلياتةل كاًوإ إحلامج وإحملجوم ًفعص، ٔأما إدلِور  –فال ًفعص  وحة ؿًلَّ ٔأن ٔأؾعََ ًو

و إًصإحج، فَو فصضيا ٔأن ال ٔأفعص ًىن ًو ثربؾت هل س حىت ال حيسث ُحوظا يف إدلورة  برٔشب ؾعريإُو

يا ٔأفعص ؾيس لك إًـٌَلء ة ٔأو إخنفاض إًضلط، يف ُشٍ إحلاةل جية ٔأن ٔأؾعََ ؤأرشب إًـعري ُو  إدلمًو

ون "مـعوما" ٔأي دمَ إلـعوم : لكمة ؿامة جضمي وكري إلسمل من ٔأُي إذلمة، فبٔحِاان إًـٌَلء ًلًو

 فذجس يف ابب إًخميم: ٔأن ًحشهل إًـعش هبمية ٔأو أٓديم حمرتَمني مـعوم، ؤأحِاان " حمرتم" ٔأي دمَ حمرتم ،

 .ُشإ دًَي ؿىل ٔأن ٔأُي إذلمة دماؤمه مـعومة وحمرتمة

 

 ُ فصِ :" حلسًر ،لرصسافص ًحاح هل إًم ( 1ػػػ سن ًٌ َاُم يف إًسَّ ِ إًّعِ مذفق ؿَََ وروإٍ  "ًُس ِمن إًرِبّ

ا"ؿََنك جصدعة هللا إًيت ردط ًنك زإد " و إًًسايئ   فاكدَُو

َ : " يه ُردعٌة من هللِا مفن  وٕإن ظام ٔأحزٔأٍ، هط ؿَََ حلسًر: كال رسوُل هللِا ظىلَّ هللُا ؿَََ وسملَّ

 روإٍ مسمل " ٔأذش هبا حفَسٌن . ومن ٔأحةَّ ٔأن ًعوَم فال ُحٌاَح ؿَََ

َ : اي جن معص إٔلسَمي  حزَة  وؾن َِ وسملَّ ُ ؿََ ِ ظىلَّ إَّللَّ ًِصسوِل إَّللَّ َفِص َواكَن كاَل  ِ ٔأظوُم يف إًسَّ رسوَل إَّللَّ

َ ٕإن ِصئَت فَُعم وٕإن صئَت فبٔفِعصْ  َِ وسملَّ ُ ؿََ ِ ظىلَّ إَّللَّ َاِم ؟ فلاَل هَل رسوُل إَّللَّ  نثرَي إًّعِ

 إٔلًحان : إحملسث ؿائضة ٔأم إلؤمٌني : إًصإوي

 حصَح : ذالظة حنك إحملسث 2305 :إًعفحة ٔأو إًصمق حصَح إًًسايئ : إلعسر
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 س/ ما إٔلفضي هل ٔأن ًفعص ٔأو ًعوم؟ 

، فٕان اكن فَِ مضلة فألفضي هل إًفعص،  ُيا مل ًوحض ًىن يف إللين وإًاكيف فرسَّ

 وٕإن مل ٍىن فَِ مضلة فألرفق حباهل ًُحاح هل إًفعص. 

غ خياف إًرضر (2 صًًِضا ِمٌنُك  اَكنَ  فََمن :"  ًلوهل ثـاىل مًص ةٌ  َسَفصٍ  ؿىََلٰ  َأوْ  مَّ سَّ ـِ ٍم ُأَدَص    فَ ْن َأايَّ  " ّمِ

 ٔأهَ رهة سفِية من إًفسعاط حلسًر ٔأيب ترصة إًلفاريحلارض سافص يف ٔأزياء إٍهنار ( 1 ًػػ ًُحاح

 مث كّصِب كسإءٍ  -ٔأي يف إًيَي -يف صِص رمضان فسفؽ  -إًلاُصة  -

فمل جياوز إًحَوت حىت دؿا ابًسفصة، مث كِي إكرتب،  ( ، من إًلسو ٔأي إًعحاح )إًلسإء : ُو إإلفعار

 كال : ٔأًست حصى إًحَوت؟ كال: ٔأحصقة ؾن ؾن س ية محمس! فبلٔك.

 ُشإ إحلسًر دًَي ؿىل ٔأن إلسافص جيوز هل إًفعص ٕإذإ فارق إًحَوت إًـامصة، 

ُس دإذي إًح هبال ٌس خسل و َوت، شإ إحلسًر ؿىل حوإز إًفعص يف دإذي إًحَوت ٔلهَ رإهة إًسفِية ًو

 ٕإمنا كال " ٔأًست حصى إًحَوت؟" جمصد رؤًة

 ، ٔأما ال جيوز هل إًرتدط كدي إًسفص" مل جياوز إًحَوت" ٔأي مل جياوز ترصٍ إًحَوت، فاكن ٍصى إًحَوت

َذإلوهل ثـاىل :" ً
ِ
تمُْتْ  َوإ نُكْ  فََََُْس  إْلَْرِض  يِف  رَضَ َْ َ وإ َأن ُحٌَاحٌ  ؿََ اَلةِ  ِمنَ  ثَْلرُصُ  [131]إًًساء: " إًعَّ

خَ ، فال جيوز هل إًلرص فاًرشط إًرضب يف إٔلرض، وال ٌسمى  رضب يف إٔلرض ٕإال تـس ٔأن ًلادر كًص

ة وال جيوز هل إدلؽ ٕإال ٕإذإ كادر، ونشكل ال جيوز هل   إًفعص،ٕإال ٕإذإ كادر إًلًص

 دط حصثحط ابًرضب يف إٔلرضفلك إًصُّ  

خَ إًـامصة -  لا ثلسم -وٕإذإ فارق تَوت كًص

 لاذإ ذهص إًـامصة؟ ًَرصج من مسبةٔل ٕإن دصج من إًحَوت ؿامصة ووخس تَوت دصتة 

 ُي ثبٔذش هفس إحلنك؟ ال، تي التس ٔأن حىون ؿامصة، فاًحَوت إخلصتة ثبٔذش حنك إًفضاء

 نك إحلرض ودصوخا من إخلالفوإٔلفضي ؿسم إًفعص ثلََحا حل
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لضَان ال ك( حلامي ومصضؽ ذافذا ؿىل ٔأهفسٌِل 6   ريفِفعصإن ًو

 يف إًرشح: ال هـمل فَِ ذالفا، ٔأو ؿىل إًودل؛ ًىن ًو ٔأفعصات دوفا ؿىل إًودل فلط

ِ  لك ًوم ًَ ٕإظـام مسىني ّـُّ ًزم ًو

ٍنَ  َوؿىََل ًلوهل ثـاىل :" ِ َُ  إذلَّ َ امُ  ِفْسًَةٌ  ًُِعَُلوه ـَ  [141] إًحلصة " ِمْسِىنيٍ  َظ

عـٌل ماكن  كال إجن ؾحاس :" اكهت ردعة ٌَض َخ إًىدري وإلصٔأة ٌل ًعَلان إًعَام ٔأن ًفعصإ ًو إًىدرية ُو

 لك ًوم مسىني وإحلُحىل وإلصضؽ  ٕإذإ ذافذا"  إهـهتيى الكم إجن ؾحاس، ؿىل ٔأوالدٌُل ٔأفعصات ؤأظـمخا

 :إحلامي وإلصضؽ ًِا زالزة ٔأحوإل

 ( ٔأن ثفعص دوفا ؿىل هفسِا1 

 ( ٔأن ختاف ؿىل هفسِا وؿىل إًودل 6

 فلط( ٔأن ختاف ؿىل إًودل 3

يا إحلياتةل فصكوإ تني ُشٍ إٔلحوإل إًثالزة  ُو

ا  إحلاةل إًثاًثة ذافت ؿىل إًودل فلط فبٔوحدوإ ؿَهيا إًلضاء مؽ إًىفارة؛ ٔلهنا ٔأفعصت ثسخة كرُي

 وإحلاةل إٔلوىل وإًثاهَة اكهت هفسِا يه إًسخة فىفى إًلضاء 

ق ،  ق ال ًبئت ؿىل إًلِاس، فـىل إًلِاس ال ًُفصَّ شإ إًخفًص  ُو

 ىفِّص،ن كَيا إلـعوم ٕإذإ ُ ك فبٔفعص إًعامئ من ٔأخي ٕإهلاذٍ  ال ٍُ وحن

و مـعوم فال حىفِّص   ،فىشكل إلصٔأة إحلامي ًو ٔأفعصت دوفا ؿىل ودلُا ُو

 ٕإذن التس ًيا من دًَي ًفصق تني إحلاًخني، 

 الماك وإحلياتةل إس خسًوإ جالكم إجن ؾحاس والكم إجن ؾحاس ًُس 

شإ ثفسري ٔأتو دإود ًِا، ؤأتو دإود   ٔأهكي الكمَ كال :" ٕإذإ ذافذا ؿىل ٔأوالدٌُل ٔأفعصات ؤأظـمخا" ُو

فضال ؾن ٔأن ُشإ إٌَفغ من إجن ؾحاس ًفغ صاذ، كال إًض َخ إٔلًحان : إحلسًر صاذ هبشإ إٌَفغ،  

ىن حص ؾن إجن ؾحاس ٔأهنا ثُفعص،  ًو
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غ  ق ويه ثبٔذش حنك إلًص ٌل ال جية ؿَهيٌل إًىفارةٔأو ٕإهلاذ مـع فال دًَي ؿىل إًخفًص  وم ُو

 كال إإلمام ٔأحس :" ٔأذُة ٕإىل حسًر ٔأيب ٍُصصة وال ٔأكول تلول إجن معص وإجن ؾحاس يف مٌؽ إًلضاء"

غ ٔأو كسم إلسافص ٔأو تَف إًعلري ٔأو ؾلي إجمليون -  ٕإن ٔأسمل إًاكفص وظِصت إحلائغ ٔأو جصئ إلًص

 . يف ٔأزياء إٍهنار ومه مفعصون ًزهمم إإلمساك وإًلضاء 

 )فاًلضاء ال الكم فَِ، إإلمساك: فلس وضـوإ كاؿسة ٔأن من زإل ؿشٍر يف وكت من إٍهنار

ىن ٔأمسىوإ ؾن مفسسإت إًعوم    ًزم ؿَََ  مؽ إًلضاء  إإلمساك( ٔلهنم مل ًعومٍو ًو

زوإل إلحَح  حلُصمة إًوكت ًو

ىن إلشُة مل ًفصق كاؿسة ثفصق حـي ُياكإجن كسإمة يف إللىن و   ًو

 ٔأفعص ًـشر ًخِح إإلفعار ال ًَزمَ إإلمساك إًلاؿسة: من

غ فال ًَزمَ إإلمساك ابإلحٌلع ٔلهَ مـشور(  )اكلًص

 ومن ٔأفعص ًلري ؿشر ًَزمَ إإلمساك، ومن وحة ؿَََ إًعَام ٔأزياء إٍهنار ًزمَ إإلمساك تلِة إٍهنار.

غ... فلس ٔأفعص تـشر، ظِصت إحلائغ...فلس ٔأفعصت تـشر، ٔأما ٕإسالم إ  ًاكفص...مثال جصئ إلًص

 فِو ٔأظال خاٍن جىفٍص فِجة ؿَََ إإلمساك 

ُس لن خاز هل إًفعص جصمضان ٔأن ًعوم كرٍي    -ٔأي يف رمضان –فَِ  ًو

س خعَؽ إًعوم غ ٌو  ٔلهَ ال ٌسؽ كري ما فصض فَِ وال ًعَح ًسوإٍ، مثال خشط مًص

 ال جيوز ٔلن إًوكت ال ًدسؽ ًلري رمضان نفارة سبٔظوهما،ؿًلَّ اكن ًىن ًحاح هل إًفعص، فلال ٕإذن  
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  فعي: يف إلفعصإت

 ويه إزيا ؾرش 

 دصوج دم إحلَغ وإًيفاس  -1

    إلوت  -6

إلوت من إلفعصإت؟ رخي مثال ؿَََ نفارة زالزة ٔأايم ومات يف إًَوم إًثاًر كدي إللصب  كال لاذإ

، ٔلن إًيَة وحسُا ال حىفي، اكللمى ؿَََ إذلي مل حيسة هل  تسكائق، فِي ٔأدى ما ؿَََ؟ ال مل ًؤّدِ

 و ٔأدإء إًىفارة، وخيري إًويل تني إًعوم أٔ إًعَام، فِو ُيا مل ٍوكي إًىفارة فُذرَصج من حصنخَ إًىفارة

ْنَت  ًَِئْ : كال ثـاىل :" إًصدة    -3 ََْحَحَعنَّ  َأرْشَ َ  [21] إًزمص "  مَعَ ُكَ  ً

 ٔأي إًصدة ٔأزياء إًعوم

 إًضافـي وماكل،  إًفصوع " وفاكا" ٔأي ًٔلمئة إًثالزة: هط ؿَََ كال يف إًـزم ؿىل إًفعص -1

 ًلعـَ إًيَة إلضرتظة يف مجَـَ يف إًفصض.

 كال يف إًاكيف :" فٕاذإ كعـِا يف ٔأزيائَ ذال ذكل إجلزء ؾن إًيَة فِفسس إًلك ًفساد إًرشط" 

 : إًرتدد فَِ -1

ص إًعامئ  ٕإذن كعؽ إًيَة إًـزم إجلازم ؿىل إًفعص ًفّعِ

ُياك فصق تني إًـزم إجلازم ؿىل إًفعص وإًـزم إجلازم ؿىل يشء ًو فـهل ًفعص، مثال : رخي ؾزم ؿىل 

 إًفعص واكن ظامئا ظَام هفٍي وكال هلضت إًيَة فِشإ فعص وٕإن مل ًبلٔك، ورخي أٓدص ظام ظَاَم هفٍي 

 رإد ٔأن جيامؽ زوحذَ، ؤأرإد ٔأن ًفـي فـال فمل خيعص تحاهل إًفعص فَو فـهل ًفعص، مفثال خاء ابٍهنار وأٔ 

 فمبجصد إًيَة ال ًفعص فال ًفعص ٕإال ابدلاع، حفال تٌَُ وتني إدلاع يشء، فِي ًمت ظومَ ٔأو ال؟ ًمت،

 ٔلهَ ثـَق ظومَ ؿىل فـي فَو فـهل ٔلفعص، فِو هوى إدلاع و مل ًيِو إًفعص. 
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 ،إحلياتةل حـٍَو من إلفعصإت ، إًرتدد يف إًيَة، ٔأفعص ٔأو ال ألٓك ًلول ألٓك ٔأو ال إًرتدد يف إًيَة :

 . ويه ًُست من إلفعصإت

 ًلول : ال جيزئَ من إًوإحة حىت ٍىون ؿازما ؿىل إًعوم...ٌس خسل 

شإ ُو إًصإحج ما هلي ؾن إٔلثصم وإلشُة ؿىل ٔأهَ ًفعص  . ُو

 

 

 ىىذفي هبشإ إًلسر وىوكي إلصة إًلادمة ٕإن صاء هللا 

نك   ،، ؤأس خلفص هللا يل ًو

 


